
Kohtaamispaikka

Tapaamistupa sai alkunsa jo 10 vuotta sitten. Sil-
loisen seurakuntaneuvoston jäsenen Anja Selinin eh-
dotuksesta kokoontui Haagassa ja Lassilassa asuvia
vapaaehtoistyöntekijöitä suunnittelemaan paikkaa,
johon alueen yksinäisten olisi helppo tulla, ja jossa
tapaaminen olisi mutkatonta ja viihtyisää. Lassilan
seurakuntakoti tarjosi hyvät tilat ja kokoontumis-
ajaksi sovittiin parillisen viikon maanantai klo 13.
Emäntävuorot jaettiin hyvässä sovussa ja nimeksi
annettiin Tapaamistupa.

Toiminta laajenee

Emännät muistelevat alun olleen hiljaista, mutta
pikkuhiljaa kävijäjoukon kasvaessa toiminta on laa-
jentunut. Tänään Tapaamistuvassa käy noin 20 aktii-
vista naista – joskus muutama mieskin. Malli, jonka
emännät loivat jo kymmenen vuotta sitten, toimii
edelleenkin hyvin; Joka toinen maanantai kokoonnu-

taan yhteen. Kaksi vuorossa olevaa emäntää keittävät
kahvin ja nostavat kahvileivät pöytään. Leipomistal-
koita pidetään muutaman kerran vuodessa. Mutkat-
tomuus on edelleen säilynyt - ohjelmaa saa olla, jos
sitä tuntuu syntyvän, mutta pääpaino on yhdessäolol-
la ja vapaalla jutustelulla.

Puhelinpäivystystä

Viime syksynä Tapaamistuvan emännät halusivat
tehdä muutakin vapaaehtoistyötä alueensa yksinäis-
ten iloksi. He aloittivat ystäväpuhelinpäivystyksen,
johon Hakavuoren seurakunnan alueella asuvat voi-
vat soittaa, jos tarvitsevat joskus pientä apua tai kai-
paavat vaikka ulkoilu- tai juttuseuraa. Vapaaehtoiset
päivystäjät vastaavat vuorollaan seurakuntalaisten
puheluihin joka keskiviikko tunnin ajan. 

Aika näyttää, millaiseksi tämä toiminta muotou-
tuu. Myös vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan aina lisää.
Jos olet kiinnostunut toimimaan ystävä- ja päivystys-
ringissä, ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijöi-
hin tai poikkea Tuvassa joku maanantai.

Maarit Nuorkivi

Seniori-ikäisten ystäväpäivystys 
keskiviikkoisin klo 10–11 
p. 09-2340 3218

Seurakuntaneuvostoon valitut:

HIETALA Ulla Kaarina
HUTTUNEN Jouko Ilmari 
KOKKO Tuula Tellervo
KOSKELA Tarja Hannele
LIIMATAINEN Airi Anita 
METSOVAARA Eila Marjatta
MÄKIMATTILA Sari Maria 
NIKUNEN Timo Sakari
NUORTEVA Liisa Kaarina
PELTONEN Juha Heikki
SAVOLA Raija Kaarina 
SUOLANEN Matti Juhani

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut:

LIIMATAINEN Airi Anita 
PELTONEN Juha Heikki

Äänestysprosentti 9,6

Hakavuoren seurakunnan tiedotussivu 1/2007
Toimittaja Mari Järvinen, vastaava toimittaja Eija Köntti
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Tuula Hellikki Gallen-Kallela 58 v.
Helvi Elin Nurminen 97 v.
Irja Dagmar Tervala 90 v.
Mauno Antero Gullman 72 v.
Klaus Henrik Valtonen 71 v.
Anja Esteri Maaniitty 72 v.
Aili Margareta Palonen 98 v.
Eeva Liisa Koskinen 62 v.
Jalmar Jorma John Stenfors  89 v.
Eero  Sakari  Kytökari 78 v.
Rauno Viljam Karen 70 v.
Takashi Ogata 58 v.
Anna-Liisa Helin 86 v.
Lempi Sofia Heinonen 85 v.
Anja Riitta Hohenthal 79 v.
Juha Olavi Viitamäki 40 v. 

Tuvassa tavataan
Tammikuu on tilastojen tekemisen aikaa. Katsotaan edellistä
vuotta lukujen valossa. Seurakuntamme jäsenmäärä on noin
8500 eli Pohjois-Haagan ja Lassilan väestöstä luterilaiseen kirk-
koon kuuluu noin 73%. Hakavuoren seurakunnan lisäksi tällä
alueella on myös ruotsinkielisen Lukas församlingenin jäseniä.
Kastettujen – siis myös syntyneiden – määrä on iloisesti kasvus-
sa. Kasteita oli viime vuonna 100, avioliittoon vihittyjä 87, hau-
taan siunattuja 108.
Jumalanpalveluksiin osallistui 5.318, ehtoollisella kävi 4.000
henkeä. Kirkollisissa toimituksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa
papistomme, diakoniatyöntekijämme ja nuorisotyöntekijät, las-
tenohjaaja ja iltapäiväkerhonohjaaja tapasivat vähintään 15.000
henkeä. Jos voisi laskea tarkalleen, heitä on vielä enemmän.    

*   *   *

Tilastot kertovat tavattujen määrän. Hyvä niin. Sisältöä ja mer-
kitystä tilasto ei kerro. Jokainen tilaisuus, jokainen tapaaminen
on ainutkertainen ja ainutlaatuinen. 
Jokainen tilaisuus seurakunnassa tapahtuu Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimes-
säni, siellä minä olen heidän kanssaan.” sanoo Jeesus. Elämme
silloin keskellä Kristuksen läsnäolon ihmettä. Hänen sanomansa
mullistaa jatkuvasti ihmisten maailmoja. Hänen läsnäolonsa an-
taa voimia elämään ja elämässä. Hän kulkee kanssamme. 

*   *   *

Tilastot eivät kerro eikä niiltä kysytä, kuinka monta henkeä
Jeesus tapasi ja tapaa vuosittain. Kaikkialla maailmassa. Heidät
lasketaan sadoissa miljoonissa. Hän tapaa ja kohtaa jokaisessa
seurakunnan tilaisuudessa.
Huomasithan Sinä hänet!

Siunausta alkaneeseen vuoteen 2007!

Eija Köntti

Kristuksen läsnäolon ihme

Villi, vapaa - onnellinen? 
Ihmissuhdeilta kirkolla la 3.2. klo 16 
Alustajana psykologi, perheterapeutti Kristiina Pel-
tonen. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan ihmis-
suhteista. Kaikki aiheesta kiinnostuneet, tervetuloa!
Lastenhoito järjestetty. Nukke Elmeri vierailee las-
ten luona. Kahvi- ja teetarjoilu. 

Yhteysilta kirkolla su 11.2. klo 18. Vieraita Karmel-
yhdistyksestä. Teetarjoilu.

Raamattupiiri joka toinen keskiviikko kirkolla klo
18. Käsitellään Apostolien tekoja. Seuraavat ko-
koontumiset 31.1., 14.2. ja 28.2. Mukana Seppo
Lappalainen.

Kirjallisuusilta kirkolla 27.2. klo 18. Vieraana toi-
mituspäällikkö Mari Teinilä. Aiheena "Syyllisyys lo-
pun elämää?".

Yhteisvastuukeräys alkaa su 4.2. Messun jälkeen
n. klo 11.30 kirkkokahvit ja tietoisku vuoden 2007
keräysaiheesta sekä tuotemyyntiä ja keräyslistojen ja

-lippaiden jakoa. Mukana Maarit Nuorkivi ja Mari
Järvinen.

Su 4.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti kirkossa. Kati ja
Hanna Vannemaa, viulu ja Ville Vannemaa, piano. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 euroa Yhteisvastuukeräykselle.

Seurakuntauutisia
Nuorisotyönohjaaja Hisao Sato on vuorotteluva-
paalla vuoden 2007 loppuun. Hisaon sijaisena ja
nuorisotyön teologina toimii TM Minna Kultalahti.

Talous- ja tiedotussihteerin tehtävässä toimii vuoden
2007 alusta alkaen Riikka Messo-Järvinen.

Kanslisti Anneli Kolbe-Drought on palannut opin-
tovapaalta töihin.

Diakonissa Liss Eriksson-Tapio on siirtynyt toisen
työnantajan palvelukseen. Avoinna olevaa diakonian
virkaa täytetään parhaillaan.

Herra, me muistamme Sinun
edessäsi poisnukkuneita rakkai-
tamme, lohduta surevia ylösnou-
semuksen ja iankaikkisen elämän
toivolla.

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele nä-
mä kastetut aina kasteen ar-
mossa ja anna heidän kasvaa
Sinun tuntemisessasi. Siunaa
heidän vanhempiaan, kotivä-
keään ja kummejaan.

Salla Katariina Sirola
Atte Pauli Mikael Suursoho
Anna Iiris Susanna Saloranta
Sofia Aurora Onnela
Viljami Verner Nousiainen
Ida Sofia Aurora Vesala
Klaara Olivia Kolari
Tilda Maija Mikaela 
Taajamaa
Isabella Alexandra 
Fagerström
Seela Evena Pihlaja
Inka Eveliina Lappalainen
Henri Elias Meriläinen
Markus Kristian Mäkimattila
Joel Eino Johannes Rantanen
Leevi Juhani Eemeli Parvela
Minea Maria Mikkola

Kastetut

Uudet luottamushenkilöt

Lassilan seurakuntakodin salista kuuluu vil-
kas puheensorina. On alkamassa Tapaamis-
tupa – Hakavuoren seurakunnan piiri, jonne
tullaan nimensä mukaisesti tapaamaan tut-
tuja ja vaihtamaan kuulumisia. Ensikertalai-
sia on mukana usein, ja myös heidät otetaan
aina ystävällisesti vastaan.

Uudet seurakuntaneuvoston jäsenet kuki-
tettuina tehtävään siunaamisen jälkeen
14.1. Ylärivissä vasemmalta: Juhani Suo-
lanen, Tuula Kokko, Timo Nikunen, Jou-
ko Huttunen ja Juha Peltonen. Alarivis-
sä: Eija Köntti (pj), Marjatta Metsovaara,
Ulla Hietala, Anita Liimatainen, Liisa
Nuorteva, Tarja Koskela ja Raija Savola
(varapj). Kuvasta puuttuu Sari Mäkimat-
tila.                          (kuva: Mari Järvinen)

Tulossa
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